
                                                    

      Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom 

      Stawiamy na Łapy  
 

ul. Bobrzeckiej 8 
31-216 Kraków 
 

 

 
UMOWA ADOPCYJNA 

 
Kraków, dnia …………………. r. 

 

Dane dotychczasowego opiekuna Dane osoby adoptującej kota 

 Imię i nazwisko  

 Adres  

 PESEL  

 Nr telefon  

 Adres e-mail  

 

☐ Zgadzam się na wykorzystanie mojego adresu email do celów mailingu fundacyjnego (kilka razy do roku) 

 

Umowa dotyczy adopcji kota o tymczasowym  imieniu :     
 

Płeć: M  /  K  wiek                o umaszczeniu:    

Znaki szczególne kota: 

Kastracja:   TAK  NIE  Szczepienie:   TAK  NIE  Odrobaczenie:   TAK  NIE 

  

Numer CHIP: …....................................... 
 

 

Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 



 

2 Umowa adopcyjna 
 

 

 

Zobowiązuję się, że: 

1. Zapewnię kotu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie oraz prawidłowe 
warunki do życia. 

2. Zapewnię kotu skrupulatną i sumienną opiekę weterynaryjną, w razie choroby. 
3. Zapewnię regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza 

weterynarii. 
4. Powiadomię o poważnej chorobie / zaginięciu / ucieczce / śmierci kota osobę oddającą. 
5. Nie oddam kota do schroniska ani osobom trzecim, gdy kot nie spełnił moich oczekiwań - 

oddam kota osobie od której go zaadoptowałem/am. 
6. Wykastruję zaadoptowanego przez siebie kota zaraz po osiągnięciu przez niego dojrzałości 

płciowej i nie pozwolę mu rozmnożyć się.  ( nie dotyczy kotów oddawanych już po zabiegu 
sterylizacji / kastracji ). 

7. Będę udzielać informacji o przystosowaniu się kota w nowych warunkach życia osobie 
oddającej kota w najdogodniejszy dla mnie sposób (list tradycyjny, pocztą elektroniczną (e-
mail), telefon) będę udzielać informacji osobie oddającej o przystosowaniu się kota do nowych 
warunków życia.  

8. Zabezpieczę pomieszczenia siatką (w budynkach wielokondygnacyjnych), która zapobiegnie 
przed wypadnięciem kota z balkonu lub okna. 

 

Kastracja jest jedyną skuteczną i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia metodą zapobiegania 
nadpopulacji i bezdomności zwierząt. 

 
 

Tymczasowy opiekun kota zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, jak i odebrania zwierzęcia, jeśli 
stwierdzi jakiekolwiek działania przeciwko zwierzęciu, niezgodne z Ustawą o Ochronie Zwierząt z sierpnia 
1997r.  
 
 

Jestem świadom/a, że niedotrzymanie przeze mnie powyższych warunków 
umowy, są podstawą do odebrania mi adoptowanego zwierzęcia. 

 
 

podpis osoby oddającej kota: podpis osoby adoptującej kota: 
 
 

 ….................................... …................................... 
 

 
 

Polityka prywatności zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO" / "GDPR"). 
 

1) Przy podpisaniu umowy zbieramy dane takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL, nr chip zwierzęcia 
adoptowanego. 

2)  Dane te pozostają w naszej wewnętrznej bazie fundacyjnej, do której dostęp mają tylko uprawnieni wolontariusze fundacji.  
3) Twój adres email, adres i telefon możemy wykorzystać do kontaktu z tobą w sprawach adopcji – zgoda na podanie tych 

danych jest dobrowolna, ale obligatoryjna – jej brak uniemożliwi przeprowadzenie procedury adopcyjnej. 
4) Twój adres email  i telefon możemy wykorzystać do wysyłania mejlingu fundacyjnego, jeżeli zgodzisz się na to. Zgodę może 

wycofać w każdej chwili poprzez wysyłanie informacji na kontakt@stawiamynalapy.pl. Twoje dane przechowujemy do 
momentu wycofania zgody. 

5) Numer chip zwierzęcia możemy przepisać na twoje dane w bazie safeanimal.pl na podstawie twojego dobrowolnego 
oświadczenia.Politykę prywatności safeanimal znajdziesz pod adresem: safeanimal.pl 

6) Administratorem danych jest Fundacja Stawiamy na Łapy, ul. Rusznikarska 15/94, 31-261 Kraków. Twoich danych nigdy nie 
przekazujemy osobom trzecim. 


